
Servicii paza si protectie a obiectivelor aflate in
administrarea SSPM BACAU SA

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA 
Cod de identificare fiscala: 36886430; Adresa: Strada: Constantin Ene, nr. 3; Localitatea: Bacau; Cod NUTS: RO211 Bacau; Cod postal:
600254; Tara: Romania; Persoana de contact: COSMIN NECULA; Telefon: +40 0756264979; Fax: -E-mail: sspmbacau@gmail.com; Adresa
internet: (URL) http://sspmbacau.ro/; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Organism de drept public

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Servicii paza si protectie a obiectivelor aflate in administrarea SSPM BACAU SA
Numar referinta: 36886430/2021/PAAP1

 
II.1.2) Cod CPV principal
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectul prezentei achiziții îl reprezintă contractarea serviciilor de pază la obiectivele aflate in administrarea SSPM BACAU
SA, pentru o perioada de 12 luni de la data încheierii contractului de achiziție publică. Numarul de zile până la care se pot solicita
clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 6. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de
clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 4 zile.

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 530651,52
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare: 
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Municipiul BacauMunicipiul Bacau
 

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Serviciul de pază se adresează obiectivelor care, datorită specificului, necesită supravegherea spațiului exterior sau interior, locuri cu
risc de producere a actelor de violență sau de tulburare a liniștii și ordinii publice și care necesită prezența umană pentru luarea
rapidă a deciziilor în caz de forță majoră.
Durata Contractului : 12 de luni.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Servicii paza si protectie
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
1311 / 05.08.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 7
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
S.C. PRODBAC SECURITY S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO11827080; Adresa: Strada Stefan cel Mare, Nr. 28; Localitatea: Bacau; Cod NUTS: RO211 Bacau; Cod
postal: 600084; Tara: Romania; Telefon: +40 234206370; Fax: +40 234206371; E-mail: radu.avram@prodbacsecurity.ro; Adresa
internet: (URL) -Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 610000
Valoarea totala a contractului/lotului: 530651,52
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu
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Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
-

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.8 din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de
servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.08.2021
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